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2n trimestre curs 2018- 2019

Montbau 
15 de gener
Quanta bateria li queda, a Donald Trump?  
EUA i la guerra definitiva del 2020
Jordi Pérez Colomé, periodista d’El País

29 de gener
“I tanmateix els llibres són una arma”:  
Joan Sales escriptor, traductor i editor
Maria Bohigas, editora del Club Editor

12 de febrer
De l’aqüeducte romà al Rec Comtal.  
Com l’aigua dibuixa la ciutat
Carme Miró, responsable del Pla Bàrcino, Servei 
d’Arqueologia de Barcelona

19 de febrer
Velázquez i el segle d’or
Caixafòrum de Barcelona, 11 h

26 de febrer
West Side Story, del teatre a la gran pantalla
Pere Andreu Jariod, divulgador musical

12 de març
Virtut i malenconia, els trets de Concepción Arenal
Anna Caballè, responsable de la Unitat d’Estudis Biogràfics 
de la UB

26 de març
Darwin i l’evolució de les espècies
Andreu Valls Grau, enginyer industrial per la UPC

9 d’abril
Els cinc pilars del sòl pelvià
Mireia Grossmann, fisioterapeuta i osteòpata

Conferències
obertes a totes 
les edats
A Horta

Al Baix Guinardó 

A Montbau

Aula d’extensió universitària 
a Horta
Centre Cívic Matas i Ramis
Feliu i Codina, 20. 08031 Barcelona. 
Tel. 93 427 34 30
Metro: Horta (L5). 
Bus: H2, V27 i 185
Horari: dimecres de 17.30 a 19 h
Preu del curs (tres trimestres): 40 €
Preu per conferència: 2 €

Aula d’extensió universitària 
al Baix Guinardó
Casal de Gent Gran del Baix Guinardó
Marina, 380. 08025 Barcelona. 
Tel. 93 450 27 47 / 93 456 73 65
Metro: Alfons X (L4)
Bus: H6, H8, V21 i 47
Horari: dijous de 17.30 a 19 h
Preu del curs (tres trimestres): 45 €
Preu per conferència: 3 €

Aula d’extensió universitària 
a Montbau
Sala Polivalent de Montbau
Domènech i Montaner, 3.  
08035 Barcelona
Tel. 93 144 44 17
Metro: Montbau (L3)
Bus: H4, V21, 27, 60, 76 i B19
Horari: dimarts de 17 a 18.30 h
Preu del curs (tres trimestres): 30 €
Preu per conferència: 3 €



Horta 
9 de gener
Casablanca: sempre ens quedarà el mite
Albert Beorlegui Tous, llicenciat en art, periodista cultural

16 de gener
Maria Aurèlia Campmany, retrat d’una dona del 
Renaixement modern
Maria Martínez i Vendrell, psicòloga, activista cultural

23 de gener
Frida Khalo. Una amazona amb pinzell
Mercè Collell Badia, psicòloga

30 de gener
Gioachino Rossini: el cigne del bel canto
Joan Vives Bellalta, divulgador musical  

31 de gener
Visita cultural

6 de febrer
Lluís Companys. D’advocat laboralista a president 
màrtir 
Joaquim Colominas Ferran, professor de ciències polítiques 
a la URL

13 de febrer
Com cal anar construint una Catalunya per a tothom
Arcadi Oliveres i Olivella, economista i activista per a la justícia 
social

20 de febrer
Josep Palau i Fabre, en el seu centenari
Oriol Izquierdo Llopis, escriptor, professor a la URL

27 de febrer
Claude Debussy, modern i encisador.  
Centenari de la seva mort 
Pere Andreu Jariod, periodista musical, professor a la URL

28 de febrer
Visita cultural

6 de març
Aliments i cervell. Què menjar  
per a una bona salut mental
Anna Paré, llicenciada en farmàcia

13 de març
Llengua, comunicació i societat
Pere Poy Baena, filòleg i teòleg

20 de març
La Barcelona de la Catedral del mar
Ramon Bas Avellà, arquitecte

27 de març
La cerimònia del Timkat a Gondar, Etiòpia
Jordi Llorens Estapé, enginyer informàtic, professor  
a la facultat de turisme de la UdG

28 de març
Visita cultural

Baix Guinardó 
10 de gener
Ningú vol la nit. Un assessorament de pel·lícula
Francesc Bailón, geògraf i antropòleg per la UB 

17 de gener
Pintura acadèmica, una gran desconeguda (2a part) 
William-Adolphe Bouguereau
Muntsa Lamúa, llicenciada en història de l’art

24 de gener
Las maestras de la República (Documental) 
Ramón Alquezar, professor emèrit d’història a la UAB

31 de gener
La vegetació de Barcelona
Pere Alzina Bilbeny, llicenciat en ciències biològiques  
per la UAB i consultor ambiental

7 de febrer
París, una ciutat al cinema
Albert Beorlegui, llicenciat en dret i periodista

14 de febrer
La sarsuela com a tipologia operística
Albert Ferrer, llicenciat en història de l’art, especialitzat  
en música

21 de febrer
L’aventura del català, diversitat lingüística i ús social
David Vila, escriptor i dinamitzador lingüístic

28 de febrer
La Ilíada i l’Odissea, les dues primeres obres literàries 
de la cultura occidental
Eulàlia Vintró, catedràtica emèrita de filologia grega a la UB

7 de març
La medicina i la música: malalties dels grans 
compositors
Carles Paytubí, Departament de Medicina Interna i 
Urgències, Parc Sanitari Sant Joan de Déu

14 de març
L’origen de la humanitat
Josep M. Fullola, doctor en filosofia i lletres per la UB i 
catedràtic de prehistòria a la UB

21 de març
L’odissea de la llengua: Pompeu Fabra, una vida per 
al país
Joan Serra Arman, doctor en història moderna i escriptor

28 de març
Un dia a la Barchinona medieval
Jorge Pisa, llicenciat en història per la UB

De les possibles sortides culturals a fer durant aquest 
trimestre, se n’informarà a les classes de l’Aula. 

Pierre Velas, professor jubilat de Sociologia, va 
crear durant la dècada dels setanta les Aules de 
Cultura a Tolosa de Llenguadoc. A Catalunya van 
iniciar-se l’any 1982 i a Horta-Guinardó, l’any 1994. 

L’any 2009, les aules de cultura d’Horta-Guinardó 
es transformen en aules d’extensió universitària, 
adscrites a la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Aquest fet ha ajudat a millorar la qualitat dels con-
tinguts i a incrementar el nombre d’alumnes. 

Les Aules d’extensió universitària ofereixen confe-
rències i sortides culturals per a persones de totes 
les edats i constitueixen un excel·lent espai de re-
lació, on les noves coneixences possibiliten noves 
activitats.

2n trimestre curs 2018- 2019


